
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  

  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

 

Про зміни до комплексної  Програми   

розвитку та удосконалення цивільного  

захисту в м.Ужгород на 2016-2018 роки 

 

 

 Керуючись  статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", 

 

міська рада ВИРІШИЛА  : 

 

 1. Внести зміни до комплексної Програми розвитку та удосконалення 

цивільного захисту в м.Ужгород на 2016-2018 роки, затвердженої  рішенням 

І  сесії міської ради VII скликання 23 грудня 2015 року № 53: 

 1.1. Розділ "Розрахунок потреби коштів на реалізацію Програми на 2016-

2018 роки"  викласти  у новій редакції згідно з додатком 1. 

 1.2. Додаток 2 до Програми "Необхідний обсягів фінансування  

забезпечення протипожежних заходів та  встановлення систем об’єктового 

внутрішнього оповіщення Департамент міського господарства"  викласти  у 

новій редакції згідно з додатком 2. 

  2. Контроль  за  виконанням  рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                         Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Додаток 1 

                                       до рішення _____сесії міської  

                                                         ради VІІ скликання 

                                                                             ________________№ _________ 

  

 

Розрахунок потреби коштів на реалізацію Програми на 2016-2018 роки 

Головний розпорядник коштів Обсяг фінансування 

тис.грн. 

Загальний 

обсяг 

фінансвання 

тис.грн. 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Виконавчий комітет  Ужгородської 

міської ради 

1042,6 1409,3 1712,3 4164,2 

Департамент міського 

господарства 

3 533,2 3 233,2 2 933,2 9 699,6 

Управління у справах 

культури,спорту,сім"ї та молоді 

60,7 60,7 60,7 182,1 

Відділ охорони здоров"я 416,9 416,9 416,9 1250,7 

Управління освіти 3817 3817 3817 11451 

Всього 8870,4 8937,1 8940,1 26 747,6 

 

 

 

Секретар ради                             А. Сушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Додаток 2 

                                       до рішення _____сесії міської  

                                                         ради VІІ скликання 

                                                                             ________________№ _________ 

                                          Додаток  2  

                                             до Програми  

 

Необхідний обсяг фінансування  

для забезпечення протипожежних заходів  

       Департамент міського господарства 

№ 

з/п 

Найменування напряму  

діяльності (пріоритетні завдання) 

Орієнтовний обсяг фінан-

сування забезпечення 

протипожежних заходів за 

роками та орієнтована 

вартість (тис.гр) 

Викона 

вці 
 

Джерела  

фінансу 

вання 

За роками 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 77 

1 Капітальний ремонт інженерного обладнання сис-

тем протипожежного захисту будинків 

підвищеної поверховості, забезпечення їх 

належного функціонування (16-ти пов. буд. 

пр.Свободи, 2 - обладнання системи 

димовидалення, автоматичної  пожежної 

сигналізації,  системи оповіщення, виведення 

сигналів від систем пожежної автоматики на 

пульти пожежного та техногенного 

спостереження, евакуаційного освітлення, 

протипожежного водопостачання, придбання 

пожежно-технічного обладнання- пожежні 

рукави, крани,стволи) 

700 700 700 Депар 

тамент 

місько 

го 

господа

рства 

 

 

 

 

 

 

Міський  

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

2 Оснащення небезпечних виробництв сучасними 

системами протипожежного захисту (КП 

Водоканал м.Ужгорода) 

300 300 300 

3 Капітальний ремонт  пожежних гідрантів, 

водоймищ, приведення у відповідність з 

вимогами нормативно - правових актів 

700 400 100 

4 Забезпечення розвитку та укріплення 

матеріально- технічної бази (  бензопили, тощо) 

166,6 166,6 166,6 

5 Забезпечення відновлювання захисних споруд  

цивільного захисту згідно ДБН В 2.2.5-97. 

1 666,6 1 666,6 1 666,6 

ВСЬОГО (по рокам) 3 533,2 3 233,2 2 933,2  

ВСЬОГО (за 2016-2018 рік) 9 699,6  

 

 

Секретар ради                                А. Сушко 
 


